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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a közszolgálati média részvénytársaságok
struktúra átalakításának támogatásáról" szóló H/10207 . számú határozati javaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

l . Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás
három éves kereteiről szóló 2003 . évi CXVI. törvény 62 . §-ának (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazása alapján a közszolgálati média részvénytársaságok struktúra-átalakítására
szolgáló célelőirányzat (1 . Országgyűlés fejezet 13 . cím 1 . alcím) terhére

- a Magyar Televízió Rt-nek a 2003 . évi XCV . törvény 41 . §-val módosított, a Magyar
Köztársaság 2003 . évi költségvetéséről szóló 2002 . évi LXIL törvény 128 . §-a (1)
bekezdésének c)-e) pontjaiban foglalt feladatok érvényesítése megkezdését, részbeni
megvalósítását [4.800] 2.720 millió forinttal,

- a Magyar Rádió Rt.-nek a jogdíjas jellegű honorárium kifizetések átalakítását
bérjellegű kifizetésekké, az Archívum digitalizálását [1 .200] 1 .904 millió forinttal,

- a Duna Televízió Rt . szervezeti struktúra átalakítását és műszaki fejlesztést [800]
1 .632 millió forinttal

- a Magyar Távirati Iroda Rt .-nek szervezeti struktúra átalakítását 544 millió forinttal

a tulajdonos közalapítványokon keresztül támogatja .

2. A fenti összegek Magyar Államkincstár által való folyósításának feltétele jelen határozat
kihirdetése. Ugyanezen összegeknek a közalapítvány által való tovább utalásának feltétele a
felhasználás részletes költségtervének a közalapítvány kuratóriumi elnöksége által való
elfogadása .

3. A támogatások felhasználásáról a közalapítványok kuratóriumának elnöke legkésőbb 2005 .
március 31-ig számoljon be a Magyar Országgyűlésnek .
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Módosító javaslat



Indokolás

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. § (2) bekezdése rendelkezik
arról, hogy a Műsorszolgáltatási Alapba valamennyi jogcímen befolyt üzemben tartási díj
negyven százaléka a Magyar Televízió Részvénytársaságot, huszonnyolc százaléka a Magyar
Rádió Részvénytársaságot, huszonnégy százaléka a Duna Televízió Részvénytársaságot illeti -
a tulajdonos közalapítványon keresztül történő folyósítással . A módosító javaslat célja, hogy a
média részvénytársaságok rendelkezésére bocsátott plusz támogatás összege ezeket az
arányokat szem előtt tartva kerüljön meghatározásra . A fennmaradó 8%-ot indokolt a nehéz
helyzetben lévő MTI-nek adni, hogy megőrizhesse működőképességét .

Budapest, 2004 . május 24 .

H ász Jáno
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